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Thưa các bạn,
-- Mục-Bé-Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ
giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
-- Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám
** Tờ báo hằng tuần Ðiển Khí Phân Gỉải dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành PLVVKHHBPP **
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Cuộc Sống
Cuộc sống điêu linh chỉ lụy phiền
Học thiền tâm giác sống an yên
Minh tâm kiến tánh duyên Trời Phật
Quả vị chơn hành pháp pháp xuyên

Vĩ Kiên
1) Montreal (Canada), 09-05-1997 04:20
Hỏi: Thương ai hơn họ thương ai hơn mình là sao?
Đáp: Thưa thương ai hơn họ tự thương, thì biết thương
mình trước hết, thì mới có cơ hội phục vụ người kế
tiếp.
Kệ:
Biết mình biết họ biết mình tu
Giải tỏa phiền ưu tự giải mù
Thức giác chính mình tu tự sửa
Bình tâm học hỏi giải khờ ngu

2) Montreal (Canada), 10-05-1997 03:25
Hỏi: Thánh nhân chuyển thư cho phàm nhân thì phàm
nhân có nên nhận hay không?
Đáp: Thưa hai chiều từ thánh và phàm hai chiều khác
nhau. Phàm thì từ từ đi lên, Thánh thì chuyển xuống
tận độ và phục vụ, thanh trược khác nhau, tùy duyên
mà chung hội. Càng lên càng thông minh, càng
xuống càng trì trệ. Thánh nhân có thể biến thành ma
quỉ, ma quỉ có thể biến thành thánh nhân sau khi
cực kỳ khổ cực, lưỡng cực giao minh.
Kệ:
Lên xuống phân minh rõ tiến trình
Thực hành thức giác tự mình minh
Cảm giao thanh trược qui giềng mối
Gốc gác điển thanh tựu qui hình

3) Montreal (Canada), 11-05-1997 12:10
Hỏi: Muốn biết sự phát triển của mọi giới thì phải làm
sao?
Đáp: Thưa muốn biết được sự phát triển của mọi giới thì
phải tự thanh lọc từ tâm lẫn thân thì mới hiểu được
đối phương trược hay là thanh, không nên xác nhận
vô căn cứ.
Kệ:
Ai ai mặt mũi cũng là người
Trí ý phân minh óc sáng tươi
Tinh túy duyên Trời gieo sống động
Hướng khuynh thanh nhẹ rõ tình người

4) Montreal (Canada), 12-05-1997 06:30
Hỏi: Tại sao mang xác làm người có hồn có vía mà không
biết?
Đáp: Thưa mang xác làm người không khác gì tội phạm
mang gông cùm, lúc nào cũng lo âu và bận rộn,
không sao giải quyết được chuyện đời kích động và
phản động gọi là nghiệp lực, thấy rảnh mà không,
lẫn quẫn trong sự có có không không, hiểu được
một không hiểu được hai, khó tu khó hòa vì tâm
không dứt khoát.
Kệ:
Bận lòng khó khổ chẳng thong dong
Trí tuệ chưa minh tự tréo tròng
Tạo khổ cho mình không hay biết
Bền lâu không có vẫn chờ trông

5) Montreal (Canada), 13-05-1997 03:20
6) Montreal (Canada), 14-05-1997 05:40
Hỏi: Cảm thức chính mình từ nguyên lý của Trời Đất đã
Hỏi: Tại sao vạn sự trên đời đều là không?
hình thành thì phải làm sao?
Đáp: Thưa tất cả đều điều động bởi nguyên điển của Trời
Đáp: Thưa cảm thức chính mình từ nguyên lý của Trời
Đất, hồn mượn xác để hành sự cho đến thanh tịnh
Đất hình thành thì tâm thân rất ổn định và ngoan
mới minh.
ngoãn tu tiến, nhận định rõ ràng là cõi tạm, sống vui
Kệ:
ở cõi phù sanh, bằng lòng thanh tịnh ra đi bất cứ lúc
Lịch trình sống động chuyển duyên tình
nào, không còn lo âu, sanh tử luân hồi nữa.
Trí sáng tâm minh tự nín thinh
Kệ:
Khó khổ không lo Trời chuyển chiếu
Tiếp thu ánh sáng sống vừa
Dũng hành thanh tịnh tự mình minh
Chẳng có lo âu giữa nắng mưa
Ổn định do Trời tâm hiểu đạo
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Chẳng còn mê chấp chẳng nói bừa
7) Montreal (Canada), 15-05-1997 06:50
Hỏi: Đạo vốn không là sao?
Đáp: Thưa đạo vốn không! Trước khi chưa có loài người
vốn không! Làm người chịu tu đúng pháp sẽ trở về
không thì mới đúng đường. Ngược lại tu mà muốn
làm vua, hay đòi hỏi chức vị Phật Tiên là sai, không
dạy được chính mình làm sao dạy được người khác,
tự tu tự tiến là đúng đường.
Kệ:
Thực hành khai triển cứu tâm linh
Thức giác bình tâm tự cứu mình
Lý đạo tình đời trong thức giác
Về không thanh nhẹ lại càng minh
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